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 البحرين

   اللواء 
ا  برئاسة رئيس األمن العام البحرين 

ً
األحد  ٦ أكتوبر  - وزارة الداخلية البحرينية ووزارة األمن الداخل   بالواليات المتحدة تعقدان اجتماع

   وسبل تعزيزه، إىل جانب 
   الثنائ 

طارق الحسن ونائب وزير  األمن الداخل   األمريك   ديفيد  بيكوسكيه.  حيث ركز  االجتماع عل التعاون األمن 
  اللواء طارق الحسن 

ً
   المتخصص بهذه المكافحة.  وقدم ايضا

، ومكافحة اإلرهاب، ومشاري    ع التدريب التقن   
مشاري    ع مساعدة التدريب التقن 

   من خالل تعزيز  الهوية الوطنية والقومية والوالء.  و وقع 
اتيجيات لالبتعاد  عن العنرصية والطائفية والتميي    الدين  مبادرة وطنية تضم اسير

ات التدريبية.   كما  ناقش نائب الوزير      وتبادل الخير
ائ  الطرفان مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات وتأمي    إنشاء وتعزيز  األمن السيير

   البحرين وقدرة خفر  السواحل عل حماية المياه 
 
بيكوسكيه التعاون الجمرك   مع المسؤولي    البحرينيي    وتفقد  أنظمة األمن البحري ف

 اإلقليمية البحرينية.  
 
الثالثاء، ٨ أكتوبر  - أجرى النائب األول لرئيس مجلس النواب، عبد  الننر   سلمان، محادثات مع  كبي   المستشارين لوفد  االتحاد  األوروئر   إىل 

   تعزيز  العالقات بي    دول 
 
المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، ألكسيس  كونستانتوبولوس ، حيث أشاد  بدور  وفد  البعثة األوروبية ف

   بي    الطرفي   .  
لمائ     المجال الير

 
ات ف اكة وتبادل الخير مجلس التعاون الخليجر   واالتحاد، وشدد  عل حرص مجلس النواب عل تمكي    الشر

كة، ال  سيما  فيما  يتعلق باأل من ومكافحة اإلرهاب والمجاالت  السياسية واإليكولوجية والثقافية.   اتيجية المشير  كما  ناقشوا  المصالح االسير
 

   لحرية الدين والمعتقد، رحمن 
يطائ  األربعاء، ٩ أكتوبر  - استقبل الملك حمد  بن عيىس آل خليفة المبعوث الخاص لرئيس الوزرا ء الير

كة لمواصلة تطويرها.      االجتماع بالعالقات القوية بي    البحرين والمملكة المتحدة وأبرز  المصالح المشير
.  حيث أشاد  الملك حمد  ف   

تشيشنر
  
ً
   ، ووصفها  بأنها  نموذج لآلخرين ، وأشاد  ايضا

   والثقاف 
   بمبادرات البحرين لتعزيز  التسامح والتعايش الدين 

ومن جانبه أشاد  السيد  تشيشنر
   مختلف المجاالت.  

   ف 
   البحرين 

يطائ   بالتعاون الير
 

 الكويت
   مجال أمن 

   بالكويت وإدارة أمن النقل بالواليات المتحدة اتفاقية لتعزيز  التعاون ف 
ان المدئ  الثالثاء ٨ أكتوبر  - وقعت المديرية العامة للطي 

ان.    الطي 
 
   قطر،  كريستيان تيودور  ، أوراق اعتماده لنائب رئيس الوزراء ووزير  الخارجية 

ين األول - قدم سفي   االتحاد  األوروئر   ف 
الثالثاء، ٨ أكتوبر  /  تشر

   تم تأسيسها  مؤخًرا  وفد  إىل الكويت.  
، خالد  خالد  الحمد  الصباح، وأصبح أول سفي   لالتحاد  األوروئر   للجهات النر  

 الكوينر
 

ا  لألمن واالستقرار   ً ا  مباشر
ً
ق سوريا  باعتباره تهديد    شمال شر

الخميس ١٠ أكتوبر  - أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم الذي شنته تركيا  ف 
   نفس 

   سوريا، ودعت جميع األطراف إىل وقف العمليات العسكرية عل الفور.  وف 
، مما  يهدد  فرصة حل سياس   للوضع ف  اإلقليميي  

   إدانة العملية 
السياق، انضمت المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة إىل قادة أوروبيي    ودوليي    آخرين ف 

ض أن يجتمع أعضاء جامعة الدول العربية بشكل طارئ يوم السبت ١٢  ق سوريا.  حيث يجتمع من المفير    شمال شر
كية ف  العسكرية الير

 أكتوبر.  
 

 سلطنة عمان 
ين /  ر أكتوب ٦ األحد،    الوزير  استقبل - األول تشر

 المملكة سفي   هللا، عبد  بن علوي بن يوسف الخارجية، الشؤون عن المسؤول العمائ 
   التطورات آخر  لمناقشة وذلك آرون، مايكل اليمن، لدى المتحدة

   اليمن.  ف 
   ارون التقر  المناسبة، هذه وف 

 وفد  رئيس مع مسقط ف 
، الحوثيي     

، يوم النار.  إطالق بوقف الحوثيي    عرض لمناقشة م،السال  عبد  محمد  التفاوض     فرنسا  سفي   مع السالم عبد  التقر  االثني  
 ف 

   تيستو  كريستيان  اليمن
 مسقط.  ف 

 
   
ين األول - عقدت اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجر   للبحث العلم   والبحث العلم   االجتماع التاسع عشر  ف  الثالثاء، ٨ أكتوبر  /  تشر
   بدورها  شددت عل الحاجة اىل إدراج 

   السلطة، والنر
مسقط.  حيث ترأس االجتماع راوية بنت سعود  البوسعيدي، وزيرة التعليم العاىل   ف 

   
كة ف     السياسات التعليمية.   كما  ناقشوا  جهود  مجلس التعاون الخليجر   المشير

الذكاء االصطناع   وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ف 
   دفع عجلة التنمية 

ة للتعليم العاىل   والدور  الحاسم الذي تلعبه ف  هذا  المجال ألن جميع دول مجلس التعاون الخليجر   توىل   أهمية  كبي 
  .    دول مجلس التعاون الخليجر 

ية ورأس المال ف   البشر
 

   دورسو  رئيس وفد  
فوئ  ال عبد  هللا بن خميس الريىس   يستقبل ميشيل سي  الخميس، ١٠ أكتوبر  - قائد  البحرية الملكية العمانية، األمي 

  بما  
ً
ك، وخصوصا االتحاد  األوروئر   إىل المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، وذلك لمناقشة بعض القضايا  ذات االهتمام المشير

   المحيط الهندي والوسائل الكفيلة بتعزيز  التعاون بي    البحرية السلطانية العمانية والقوة 
كة لحماية األمن البحري ف  يتعلق بالجهود  المشير

  .    تهدف اىل مكافحة القرصة قبالة الساحل الصوماىل 
 البحرية األوروبية والنر

 



 

 

 قطر  
   اللجنة العسكرية العليا  

 
ين األول - شارك رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء غانم بن شاين الغانم ف الخميس، ١٠ أكتوبر  /  تشر

   العاصمة العمانية مسقط، حيث ركز  االجتماع عل تعزيز  التعاون 
 
لرؤساء أركان القوات المسلحة بمجلس التعاون الخليجر   المنعقدة ف

 والتنسيق العسكري والدفاع   بي    الدول األعضاء.  
. 

ق سوريا،     شمال شر
 
ك   ف

الخميس، ١٠ أكتوبر  - عير  وزير  الدولة للدفاع القطري خالد  بن محمد  العطية عن دعمه للهجوم العسكري الير
  وال  سيما  من االتحاد  األوروئر   والواليات المتحدة والعديد  من الدول العربية.  وبذلك تكون الدوحة انضمت إىل بلدان 

ً
والذي استنكر  دوليا

   دعم عملية أنقرة العسكرية.  
 
 مثل باكستان وإسبانيا  والمجر  وأذربيجان ف

 
 المملكة العربية السعودية 

األحد  ٦ أكتوبر  - التقر  نائب وزير  الدفاع السعودي األمي   خالد  بن سلمان بن عبد  العزيز  آل سعود  ومحمد  بن زايد  آل نهيان وىل   عهد  
ك، إىل جانب  اتيجر   والتعاون والتنسيق العسكريي    المشير أبوظنر   ونائب القائد  األعل للقوات المسلحة اإلماراتية لمناقشة الدفاع االسير

   جنوب اليمن.  
 
، وال  سيما  الوضع ف    تهدد  األمن اإلقليم 

   تواجه الخليج العرئر   والمشاكل النر
 بعض التحديات الرئيسية النر

 
   قطاع 

 
   لها  ف

ة األوىل من االنفتاح التاريج  ، ٧ أكتوبر  - المملكة العربية السعودية تستقبل حواىل   ٢٤٠٠٠ أجننر   خالل األيام العشر
االثني  

وجي      
ات لقوانينها  المحافظة، حيث يمكن لغي   المير ات السياحية ل ٤٩ دولة.  المملكة قدمت بعض من التغي  السياحة، وإصدار  التأشي 
   هذه القواني     كخطوة لتمكي    قطاع السياحة وذلك ضمن خطة رؤية المملكة ٢٠٣٠.  

   الفنادق، وتأئر
 
   غرفة واحدة ف

 
 بالبقاء ف

 
   األمانة العامة لمجلس 

 
الثالثاء، 8 أكتوبر  – عقد  الدكتور  عبدالعزيز  حمد  العويشق ، األمي    العام المساعد  للشؤون السياسية والتفاوض ف

التعاون الخليجر   ، ومحمد  خالد  خياري ، األمي    العام المساعد  لألمم المتحدة إلدارات الشؤون السياسية وبناء السالم وعمليات السالم 
   نيويورك.  و اتفق 

ق األوسط وآسيا  والمحيط الهادئ يعقدان أول حوار  سياس   بي    مجلس التعاون الخليجر   واألمم المتحدة ف  لمنطقة الشر
ا  
ً
ك وعقد  مشاورات سياسية منتظمة.  باإلضافة إىل ذلك، ناقش الطرفان أيض    المجاالت  ذات االهتمام المشير

الجانبان عل التعاون ف 
   الخليج 

   ذلك فلسطي    والعراق وليبيا  وسوريا  والسودان واليمن وإيران، باإلضافة إىل تهديد  حرية المالحة ف 
القضايا  اإلقليمية، بما  ف 

  العويشق مع فالديمي   إيفانوفيتش فورونكوف ، وكيل 
   المملكة العربية السعودية.   كما  التقر

والهجمات عل البنية التحتية لصناعة النفط ف 
ات.     األمي    العام لألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، الستعراض جهود  مكافحة اإلرهاب وسبل تعزيز  التعاون وتبادل الخير

 
   
الخميس ١٠ أكتوبر  - نائب وزير  الدفاع السعودي األمي   خالد  بن سلمان بن عبد  العزيز  آل سعود، خالل زيارته لواشنطن العاصمة، يلتقر

بالعديد  من  كبار  المسؤولي    األمريكيي    لمناقشة التعاون العسكري واألمن اإلقليم  ، ومنهم وزير  الخارجية األمريك   مايك بومبو  ووزير  الدفاع 
كة لتعزيز  األمن واالستقرار  اإلقليميي    

.  خالل االجتماع مع بومبيو، ركز  الطرفان عل سبل تعزيز  العالقات الثنائية والجهود  المشير مارك إسبي 
كة.   كة وجهود  مكافحة اإلرهاب العسكرية المشير .  ركز  األمي   خالد  عل العالقات األمنية اإلقليمية المشير    ضوء دور  إيران اإلقليم 

 ف 
 

 المارات العربية المتحدة 
   
   المجلس الوطن 

األحد  ٦ أكتوبر  - دولة اإلمارات العربية المتحدة تجري انتخابات برلمانية، حيث يتنافس ٤٧٩ مرشًحا  عل مقاعد  ف 
لمانية،     الهيئة الير

   المجموع، تم انتخاب سبع نساء ف 
ا.  ف 
ً
االتحادي المؤلف من ٤٠ عضًوا، ويتألف من ٢٠ عضًوا  منتخًبا  و٢٠ عضًوا  معين

   قدمها  رئيس 
وبالتاىل   سيتعي    عل حكام اإلمارات اآلن تعيي    ١٣ امرأة من بي    ٢٠ عضًوا  معيني    للوفاء بمتطلبات المساواة بي    الجنسي    النر

   ديسمير  ٢٠١٨
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد  آل نهيان، ف 

 
   مع رئيس وزراء بلغاريا، 

األحد  6 أكتوبر  - محمد  بن زايد  آل نهيان، وىل   عهد  أبوظنر   ونائب القائد  األعل للقوات المسلحة اإلماراتية، يلتقر
   مختلف المجاالت .  

 بويكو  بوريسوف، وذلك لمناقشة العالقات الثنائية وسبل تعزيز  التعاون ف 
 

   زيارة رسمية إىل اإلمارات العربية المتحدة، حيث التقر  بالعديد  من  كبار  
   سعد  الحريري يصل ف 

االثني    ٧ أكتوبر  - رئيس الوزراء اللبنائ 
، بمن فيهم الشيخ محمد  بن زايد  آل نهيان، وىل   عهد  أبوظنر   ونائب القائد  األعل للقوات المسلحة اإلماراتية، وذلك لمناقشة 

المسؤولي  
ك والتطورات اإلقليمية     المجاالت  االقتصادية واالستثمارية، إىل جانب القضايا  ذات االهتمام المشير

العالقات الثنائية وسبل تعزيزها  ف 
   المنطقة.  

ها  عل األمن ف  ة وتأثي   األخي 
 
لمان العرئر   ليكون بمثابة دليل للدول  الثالثاء، ٨ أكتوبر  - استضافت أبو  ظنر   فعاليات إطالق ميثاق حقوق المرأة العربية، الذي صاغه الير

ق األوسط وشمال  يعات تضمن دعم وتأمي    حقوق المرأة العربية عل امتداد  دول الشر    جامعة الدول العربية لصياغة تشر
األعضاء ف 

   مجموعة واسعة من القضايا، من الرعاية الصحية والتعليم والوظائف وتزوي    ج األجانب أو  تمرير  
افريقيا.  يتناول الميثاق حقوق المرأة ف 

   االجتماع المقبل، لكن لن تلزم الدول األعضاء تغيي   
الجنسية عل أطفالهم.  ويجب عل أعضاء جامعة الدول العربية التوقيع عل الوثيقة ف 

 قوانينها  بما  يتماسر  مع الميثاق.  
 

ين األول - ناقش محمد  بن زايد  آل نهيان ، وىل   عهد  أبوظنر   ونائب القائد  األعل للقوات المسلحة اإلماراتية مع  الخميس، ١١ أكتوبر  /  تشر
، العالقات الثنائية بي    البلدين وسبل تعزيزها  و  آخر  التطورات اإلقليمية ، وكذلك   

   اتصال هاتق 
رئيس العراق برهم صالح، وذلك ف 

ها  عل أمن واستقرار  المنطقة.      العراق وتأثي 
ة ف   االحتجاجات األخي 



 

 

 
 
 
 


